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Vejby-Tibirke Selskabet
Bestyrelsens beretning for året 2014
v/ formand Chr.Friis

4. juni - 2015

Indledning
2014 har været året, hvor vi i bestyrelsen skulle vise, at vi godt kunne få Selskabet til at fungere på
alle områder, selv om vores tilsyneladende altmuligmand, Hans Kurt Jacobsen, nu ikke mere var
den, der dækkede os ind på mange af de vitale områder: regnskabet, hjemmesiden, investering af
værdipapirer + en masse andre områder.
Som formand for Selskabet kan jeg konstatere, at vi er sluppet helskindet igennem denne forandringsproces…men det har kun kunnet lade sig gøre gennem et hårdt og vedvarende arbejde fra
bestyrelsens side…og her især for kassereren og formanden. Men også fordi vi på flere områder
valgte at få hjælp udefra. Vi skrev derfor kontrakt med firmaerne FORENINGLET og revisionsfirmaet NORDKYST REVISION, der henholdsvis kunne holde styr på vores medlemsregistrering/medlemskontakt og på vores regnskaber. Det har været en god beslutning, der har hjulpet os til
at have overblik over de vigtige områder.
Noget mere indviklet har det været med vores hjemmeside, hvor vi først var indstillet på at få skabt
en ny hjemmeside med navnet www.vtselskabet,dk, hvor alle i bestyrelsen kunne komme ind og
lægge artikler og billeder ind. Efter en længere forsøgsperiode, hvor der faktisk ikke skete noget !...
besluttede bestyrelsen endelig, at vi måtte søge professionel hjælp til opbygning og vedligeholdelse
af hjemmesiden. Valget var nemt, idet vi igennem mange år havde haft Karen Myron Jeppesen til
at lay-oute mange af vores foldere, plakater m.m. Så Karen Myron er nu vores hjemmesidekvinde.
Karen Myron arbejdede i en intensiv periode og formåede at bygge hjemmesiden op igen under det
gamle hjemmesidenavn www.vejby-tibirke-selskabet.dk . Det er nu igen Selskabets hjemmeside,
som heldigvis meget ofte bliver besøgt af medlemmerne og af interesserede i alle ender af Danmark
…og af udlandet. Jeg bør nok lige præcisere, at man stadigvæk også kan benytte
www.vtselskabet.dk, hvor man bliver omdirigeret til www.vejby-tibirke-selskabet.dk.
Alt dette har selvfølgelig kostet Selskabet en del ekstraudgifter, men når vi kommer til regnskabet
vil vi alligevel få en glædelig overraskelse. Det fik jeg, da jeg modtog det. Vores kasserer Kjeld
Pedersen vil fremlægge regnskabet lidt senere, så det vil jeg undlade at kommentere.
Med hensyn til medlemstallet, så er det faldet i løbet af 2014 og sandsynligvis vil det også bliver
svagt reduceret i 2015. Vi nåede et højdepunkt på lidt over 1100 medlemmer, da vi kørte voldsomt
frem, da vi øjnede muligheden for at skabe et Kunsthus 31 for et par år siden, Vi fik ikke Kunsthuset, og efterfølgende har vi nok taget os et lille pusterum i bestyrelsen med hensyn til nye aktiviteter
og forsøg på at skaffe nye medlemmer. Men 1.000 medlemmer er ikke så ringe endda, vel ?
Til næste år har Vejby-Tibirke Selskabet 50-års jubilæum og der vil vi sandsynligvis få adskillige nye medlemmer, når vi sørger for en fin pr-kampagne og for nogle gode jubilæumsaktiviteter. Et udvalg i bestyrelsen er allerede nu i gang med at planlægge ekstraordinære festligheder.
For 50 år siden afholdt V-T S sin første generalforsamling d. 9. juli 2016. Det fandt sted i Godhavns
festsal…og bestyrelsen vil meget gerne afholde festligheden på samme dato og samme sted. Sæt nu
et kryds i jeres kalender/iphone..eller hvor I nu fører kontrol over jeres tid.
Flemming Rune og Selskabet
Både for Vejby-Tibirke Selskabet – men i høj grad også for mig personligt – har forfatteren og fo-
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redragsholderen Flemming Rune haft stor betydning i 2014. Jeg fik lov til at deltage i redaktionsarbejdet omkring værket Tisvilde Hegn 1 + 2 i tre år, hvor jeg bidrog med den viden, som jeg efterhånden havde opnået omkring kunstnerne rundt om Hegnet. Desuden fik jeg til opgave at finde
frem til de mange kunstnere, der havde haft Tisvilde Hegn og nærmeste omegn som motiv…samt at
guide forlægger Niels Richter-Friis rundt i Tibirke Bakker og Tibirke Lunde, så han kunne tage de
fremragende fotos i de to områder.
Bøgerne blev endnu bedre end jeg havde forestillet mig, og de blev ovenud godt modtaget af pressen og lå uge efter uge som nr. 1 på hitlisten over fagbøger…Også Vejby-Tibirke Selskabets medlemmer tog ualmindelig godt imod medlemstilbuddet. Ikke mindre end 334 værker blev udleveret
fra min hjemadresse, hvor min nabo stillede sin garage til rådighed for de 1,2 tons bøger.
Selskabet fik en dejlig ekstra-indtægt på knap 25.000 kr ved salget af Tisvilde Hegn-bøgerne.
Men Flemming Rune fortsatte med at sætte rekorder, da han formåede at trække ikke mindre end
255 personer til generalforsamlingen i 2014. Det vil vare længe, før vi når op på et tilsvarende antal.
Det samme gælder en guidet tur i Tisvilde Hegn kort tid efter. Her mødte 125 mennesker op – heraf
83 af vores medlemmer.
Flemming Rune var en enestående oplevelse for mig…men også for Selskabets medlemmer.
Årbog 2014 ..og lidt om Årbog 2015
Årbøgerne er ubetinget vores største aktiv. Både Årbog 2014 med artiklerne om bl.a. Fogedgården, billedhuggeren Lili Poulsen, Olaf Gynt og min aktive søster, Birte Forsell… og 2015bogen med artiklerne om bl.a. Musik i Lejet, Hesselø, Holmehuset, Arnekrogen, Holløselund
og om Klaus Berntsens hus i Asserbo er blevet vældig godt modtaget. Især er der mange, der har
rost vores Årbog 2015, der jo har et usædvanlig fint foto af Hesselø på forsiden. En lækker indpakning er tilsyneladende meget vigtig..
De to nye medlemmer af redaktionen – Marianne Lomholt og Ronald Barkved – er et stort plus i
den efterhånden garvede redaktion, der forhåbentlig fortsætter i samme gode spor næste år.
Kunstgaver i 2014
Også i 2014 har Selskabet modtaget mange kunstgaver. Vi har fået en lang række kunstværker af
Ebba Holm af en god giver fra Søderjylland, der bare afleverede 12 af Ebba Holms værker til os.
Vi har også fået flere Kaj Walthermalerier + et enkelt af Leif Ewens. En del af gaverne vil man
kunne se på vores kommende sommerudstilling på Hårlandsgården fra d. 18. juli kl. 11.00.
Jævnlig får Selskabet tilbud om at kunne købe kunstværker af Ove Kunert, Kaj Walther og Leif
Ewens…men vi siger foreløbig nej, tak, idet vi er dækket vældig godt ind med de tre kunstnere.
Men hvis det er gaver…. Ja, tak.
Bestyrelsesarbejdet i 2014
Vi er 10 bestyrelsesarbejdet. Møderne er forløbet i en god stemning, og vi tager de mange beslutninger i pæn samdrægtighed – også selvom vi ikke altid er enige om alle ting. Vores bedste møder
er vores såkaldte ” pakkedage ”, hvor vi udover bestyrelsen heldigvis har en fast stab af frivillige
medlemmer, der pakker..og snakker på livet løs. Bagefter fordeler vi flere hundrede breve, der efterfølgende deles ud i nærområderne. En meget stor besparelse for Selskabet.
Vi efterlyser stadigvæk nogle yngre bestyrelsesmedlemmer…. For gennemsnitsalderen er efterhånden ved at være alarmerende høj i bestyrelsen !
Medlemsarrangementer i 2014..og lidt om 2015
I februar viste vi filmen ” Den forsvundne Fuldmægtig ” i Tisvilde Bio. Arrangementet var et
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tilløbsstykke, idet 90 mennesker hørte Viggo Bentzon fortælle om filmoptagelsen, inden Ove
Sprogøe og Karl Stegger viste sig med fin og holdbar filmkunst på det store lærred.
I slutningen af marts tog 28 medlemmer op til det nye Søfartsmuseum i Helsingør, hvor de blev
guidet rundt af gode guider i Bjarke Ingels spændende arkitektur … bagefter var der kaffe, kage og
masser af snak i cafeen.
Begge arrangementer havde en længere venteliste, som ikke kom i brug.
Selskabet havde også i år en heldagstur i bus. Denne gang gik turen til Odsherred Kunstmuseum
og Malergården, hvor vi igen kunne se værker af den kunstbegavede Swane-familie sammen med
mange andre gode Odsherredkunstnere. Bussen blev fyldt helt op med 49 forventningsfulde medlemmer. Udover de kunstneriske oplevelser er der også en stor social kontakt ved et sådant arrangement.
Besøgene hos malerne Christine Scherfig og Kjeld Heltoft blev udsolgt meget hurtigt. D.v.s. at
56 medlemmer kom til at opleve stedet, hvor kunstnerne boede og arbejdede med deres kunst. For
os alle var det en dejlig dag, hvor Christine Scherfig og Kjeld Heltoft åbnede både deres hjem og
deres kunst for os.
Vi er allerede på dette tidspunkt langt inde i arrangementerne i 2015. Det er foreløbig gået lige så
godt, som vi forventede det…. Medlemmerne er mødt op i et pænt antal.
Peter Klitgaard viste og fortalte om sine to fine dokumentarfilm om henholdsvis maleren Michael Kvium og filmen ” Danske dialekter ”. Det foregik midt i marts, hvor sommerhusejerne endnu
ikke havde taget sommerhusene i brug, så Tisvilde Bio var ikke fyldt helt op…men en fin aften var
det for alle fremmødte.
Næste arrangement var besøgene hos glaspuster Friederichsen i Arresø Glashytte på Nyvej og
derefter hos keramiker Finn Dam Rasmussen i Haredalen. To spændende steder at besøge …
pæn tilslutning og begejstring for arrangementet.
Tredje arrangement var sejlturen på Esrum Sø i stormende blæst. Ca. halvdelen af de 42 deltagere
valgte bilturen rundt om søen, hvorimod vi andre søvante nød turen ud til det nye traktørsted, Fendrikshus, der ligger smukt placeret ved Esrum Sø og med Gribskov i ryggen. Efter den udmærkede
frokost fortalte skovløber Carsten Carstensen om sin arbejdsplads Gribskov… godt ledsaget af fine
billeder.
Vandreturen til Maglebjerghøjene blev en stor succes. Ikke mindre end 50 deltagere meldte sig
til turen… heraf en del ikke-medlemmer, der fik lyst til at være medlemmer. Solen skinnede på hele
turen, og arkæolog Kjartan var i fin fortællerhumør. Alle var tilfredse med arrangementet… sikkert
også kassereren, idet en sådan tur giver et pænt tilskud til Selskabets kasse.
Kunstudstillingen 2014
Selskabet besluttede allerede i december måned 2013, at vi ville vise et udsnit af Selskabets egne
værker.
Men …. Der var også meget andet at se på udstillingen, idet Selskabet har indbudt en række lokale kunstnere og kunsthåndværkere til at udstille. Udstillingen af Selskabets egne værker og
deltagelsen af de lokale kunstnere og kunsthåndværkere forløb så tilfredsstillende, at Kunstudstillingsudvalget har valgt at udstille efter samme model. I 2015 har vi valgt fire kunstnere ud, der i
særlig grad kan betragtes som ” ægte ” Tisvildemalere, idet de gennem mange år valgte Tisvildemotiver til deres kunstneriske produktion. Malerne på Selskabets udstillingsdel er:
Ove Kunert – Kaj Walther – Ebba Holm …og William Scharff
” Nødigt – men gerne ” – for nu at citere en af Benny Andersens bogtitler – har jeg som formand for
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Selskabet påtaget mig at holde åbningstalen på udstillingen. Inden min accept til dette har jeg dog
forsøgt at få andre - f.eks. Viggo Bentzon, Karl Erik Frederiksen - til at sige ”ja ” til holde åbningstalen…men takkede nej af forskellige grunde.
V-T S ´s fremtid.
I 2016 bliver Vejby-Tibirke Selskabet 50 år. En hel del kræfter… og også penge… vil blive
brugt, når Selskabet afholder nogle festligheder i den anledning. Der er allerede nedsat et udvalg,
der har kommet med nogle vilde planer.
Voksenalderen indebærer, at vi i det kommende år må gå ind i overvejelser om vores nuværende
formålsparagraf er holdbar.. eller om Selskabet skal sætte sig nye mål. Efter tre seriøse forsøg
på at få skabt et kunsthus i vores område, der alle er faldet vingeskudte til jorden, er der god grund
til at overveje, om denne formålsdel skal bortfalde. Måske kunne formålet ændres til, at Selskabet gik ind for udgivelse af lokalhistorisk materiale i form af bøger, hæfter, cd´ere m.m.
Selskabets bestyrelse vil fortsætte med færre indkøb af kunstværker, indtil nye udstillingsmuligheder dukker op.
Selskabet vil prøve at få yngre mennesker inddraget i bestyrelsen og i Selskabets aktiviteter……... herunder at finde frem til en ny formandskandidat, der kan afløse den nuværende formand, der – selv om det lyder usandsynligt – ikke lever evigt !
Selskabet vil arbejde for at områderne udenfor Tisvilde og Tibirkeområdet – f.eks. Vejby, Ørby, Rågeleje, Sandet – inddrages i stigende grad med artikler i årbøgerne og medlemsaktiviteterne.
Tisvilde d. 28. juni 2015

På bestyrelsens vegne
Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet.

